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يسر المؤسسة االردنية لتطوير المشاريع اإلقتصادبة ممثلة بمديرها التنفيذي عطوفة الدكتور بشار الزعبي أن تقدم شكرها وتقديرها الى
جميع المعنيين في المنشآت الصناعية الذين منحونا وقتهم وجهدهم في تعبئة بيانات اإلستبانة والتي مثلت لدينا تغذية الراجعة في تصحيح
مسار الدراسة ،والشكر كذلك لجميع العاملين الغرف الصناعية في االردن ،والشكر موصول لجميع الساده العاملين في الجمعيات الصناعية
من خالل حث الصناعيين في التجاوب مع متطلبات اإلستبانة إسهاما ً منهم في تحقيق اهداف الدراسة  ،واننا نثمن جهودهم المباركة في
مسيرة العطاء الخيّرة في خدمة وطننا االردن الغالي.

قامت المؤسسة األردنية لتطويرالمشاريع االقتصادية بالتعاون مع غرفة صناعة األردن بإعداد هذه الدراسة اإلستطالعية من خالل عينة
قصدية ) (Purposive Sampleتحت عنوان دراسة أثر تعطل المنشآت الصناعية – وباء كورونا  . COVID -19ومن أبرز أهدافها
تتمحور في تحديد أسباب انخفاض الطاقة اإلنتاجية من خالل آراء اصحاب المنشآت الصناعية حسب أشهر ذروة اإلغالقات ،2020
وكذلك تحديد األسباب التي كانت عقبة في الحصول على منح وتسهيالت ائتمانية  .ومن ثم تحديد األنشطة الصناعية التي اتخذت خطوات
في تسريح أوتخفيض أجور العمالة لديها.
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات مرتبطة بنتائج الدراسة من ابرزها ربط الحوافز التمويلية والضريبية بالقدرة على تفعيل
أنشطة التشبيك والترابط مع قطاعات محورية أخرى أو في القطاع نفسه (في الصناعات التحويلية) بصورة تعزز تراكم اإلنتاج وتساعد
على تعزيز سالسل القيمة .
بإتباع سياسات اقتصادية فعّالة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحفيز جانب الطلب .وكذلك اعداد برامج داعمة للمنشآت
الصناعية حسب حجم الخسائر التي تكبدتها ،بما في ذلك دعم العمالة المتعطلة ،وبحث سبل الحاقهم بسوق العمل مجددا ً من خالل االطالع
ومتابعة التجارب الدولية المماثلة لخصوصية اإلقتصاد األردني ؛ والسيما ان  %48من المنشآت الصناعية التي سرحت بعض عمالها
غير قادرة على تسديد أجور العمال لديها .وكذلك اطالق المزيد من البرامج القابلة للتطبيق حول الترابطات الوطنية في تطوير سالسل
القيمة بين المنشآت الصناعية بما في ذلك تعزيز دور بناء العناقيد الصناعية ) (Building Industrial Clusterفي مناطق جغرافية
متعددة ضمن المحافظات.
ومن ابرز التوصيات كذلك تتمثل في الحث على استحداث برامج تعزز من أستخدام التجارة اإللكترونية ) ( e- commerceبما في ذلك
الترويج الترويج للسلع المنتجة من خالل المواقع االكترونية ؛ وال سيما ان  %53فقط من أصحاب المنشآت الصناعية تستخدم المواقع
اإللكترونية في الترويج بشكل دائم  .ومن أهم التوصيات كذلك في الحث على استحداث برامج تهدف الى رفع الوعي بأهمية خطط االنتاج
والتسويق في ظل ظروف استثنائية (مشاركة بين القطاعين العام والخاص) خاصة ان  %54من أصحاب المنشآت الصناعية ليس لديهم
خطط طواريء ،وتبين ان  %66منهم يواجهون صعوبات في إعداد هذا النمط من الخطط (الطواريء) ،وفي هذا السياق أوصت الدراسة
في العمل على استحداث برامج تدريبية (بناء قدرات) تهدف الى رفع الكفاءات اإلدارية والمالية بما في ذلك الهندسية ذات العالقة بإعداد
الخطط وتحاليل المخاطرة للمعنيين داخل قطاع الصناعات التحويلية على مستوى جميع المحافظات (مشاركة بين القطاعين العام
والخاص).
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ّااا انترااد اباا كردانا المساتده  )COVID-19ف نطلع عام  2020كغياه ن
عانى االقتصاا االد ن ن دهورد ااحاج ء
اقتص ا ااا لاا ال ال اعلى ح ا اارا ذلك ّااا وذه اله ادس ا اام ف ن االم لتقهل ص ا ااردع ااق يم ااحا ا ا م اصا ا ا اث القااد اال ا ي االد اا
المان م رل أباز الت هلاا االمتاافقم نع االحا اااد اصقتص ااا لم اد ياد ا المتل قم الت دك هد ا المنرا ا ا ف القطاع الص ااناع  ،اكذلك
دسليط الضرا على الفاص لتدااز وذه اازنم أا أزناا نراب م قه دتكاد.
➢ د هيه أس اث انخفاض اصنتاّيم ن خلل آداا اص اث المنر ا الصناعيم سب أش ا ذداع اصغلقاا.
➢ د هيه ااس اث الت كانت عق م ف ال صرل على ننج ادس يلا ائتمانيم خلل ذداع اصغلقاا.
➢ د هيه اانرطم الصناعيم الت ادخذا خطراا ف دسايج ادخفيض أّرد ال مالم لهي ا.
➢ د هيه أو نص ااا د الم لرناا  )Source of informationبما ف ذلك نس ااترل الداو يم اص ا اث المنر ا ا الص ااناعيم ن
خلل إعها الخطط الطادئم لمراّ م د هلاا أا أزناا نرابه.
➢ دقهل نؤش اااا دادك على قاعهع بياناا ن ءهثم دخهم ال نلا ف المؤس اساام نصااممر ال اانع الهاعمم) ،بما ف ذلك أص ا اث
القااد اداسم السياساا على نسترل االقتصا الكل .
دكرن ندتمع الهداسم ن ّميع المنر ا ال انلم ف قطاع الصناعاا الت ريليم ف ااد ن اال الغم  )21492ننراع سب
ء
النرااا الاسميم ائاع اص صاااا ال انم االد نيم ، )2018 ،اد ء اعتما اسلرث ال ينم الغاحيم أا القصهلم )(Purposive Sample

الكتاانيا ،إذ د استدابم ن ر  107نصنع ،اكانت االست ياناا الصال م
ف الهداسم .أنا أ اع الهداسم فكانت االست يان اقه د ء درزي ه
ً
للت ليل  100نصنع فقط ،اكان الترزيع النس للمصانع المستدي م ف الم افظاا كما ور ن ي ف الدهال دق  )1أ ناه.
الجدول رقم ( :)1التوزيع النسبي للمصانع حسب المحافظات في المملكة
الم افظم

النس م المئريم

العاصمة

70
4

الزرقاء

المفرق

4
6

إربد

7

البلقاء

1

مأدبا

1

معان

1

الطفيلة

1

الكرك

5

العقبة
9

د إعتما المن ع الرصاف  Descriptive Analysisف د ليل بياناا االسات يان ،كذلك د اساتخهام اخت اد كا دابيع (Chi-
) Squareصلدا ال لقاا التاابطيم أا االساتقلليم بي المتغيااا ف االسات يان ع راي الدهاال المتقار م ).(Cross Tabulation
اذلك باستخهام

نم بانديم  SPSSلل لرم االقتصا لم ااالّتماعيم.

يرّ ال ا رن ب ض الص رباا االم يقاا الت ااّ ت
 .1عهم ددااث أغلب المنر ا الصناعيم ف ِن ِ
لا االست يان اإوماله.

أثناا إعها الهداسم بما يل :

 .2عهم اّر إّاباا ل ض أسئلم االست يان ،ااّر إّاباا خارئم نما فع ال ا رن الست ا االست ياناا غيا الصال م للت ليل.
 .3ف ظل الظااف ال اليم انا د انيه الهالم ن دهاعياا بسا ا ا ب أزنم ) (COVID-19أ ل ذلك إلى اسا ا ااتغااً اقتًا أررل ف د في
المنر ا الصناعيم على د ئم االست يان ف إراد الت ه بالم افظم على الخصرصيم.
ب ه االرلع على الهداساا االتقاديا ذاا الصلم بمرحرع الهداسم ،د ي أن وناك ال هيه ن الهداساا االمقاالا االتقاديا رل
اا ن ليم أا أّن يم ،اقه د ء دنفيذوا ّمي ً ا ف عام  ، 20201انن ا:
أزنم كرددنا سر ً
قام المدلس االقتصاا ااالّتماع  )2020به ادسام اساتطلعيم د ليليم رل ااقع المنرا ا الميياايم االصاغياع االمترساطم،
اأباز المر ا ااامل الم ءرقاا الت دراّ ا ح ا اام أدب م ن ااد دئيس ا اايم او  :ال مالم ،االتس ا ااري  ،ااالنتا  ،ااص ادع الماليم .قانت اله ادس ا اام
باس ااتطلع آداا أص ا اث  280ننر ا ع ،اس ااتدابت نن  240ننر ا ع ،اكانت أ اع اله ادس اام االس اات يان اصلكتاان  .خلسص اات اله ادس اام إلى أن

المنرا ا الميياايم االصاغياع قه درقفت بالكانل ع ال مل االت ان ا بالت ليماا ال يرنيم ،باصحاافم إلى د احا ا لمراامل ّهيهع انختلفم
اليهايم

كليا ع ال مل لظااف خادّم ع إ اد د ا ،ن ل قطاع الس ا ا اايا م االم
انتر ا ا ااابيم ف اقت اا ه .كذلك درقل ب ض القطاعاا ً
االم الفنيم ،االمطاع الر ا يم ،اص ااالرناا التدميل ،ان أخال ن ل الس ا امم اال ها ع االندادع .خاّت اله ادس اام ب هع درص ااياا عانم

ا لرل أاليم ،نن ا :اعتما إّااااا دخفل ن آثاد اازنم على المنرا ا ال انلم ف االقتصااا المنظ اغيا المنظ على ه ساراا ادبط
نظا لتنرع قطاعاد ا ،اإعا ع النظا بالتس ااديل االتاخيص للر اااكاا ع عام 2020
ًا
اصّااااا بط ي م عمل وذه المنرا ا ا بالقهد الممي

أا إعفائ ا ننه ،االتهديب ف نراقع ال مل اأوميم د ي نسا ا ا ا اااومم الرا ا ا ا اااكاا الصا ا ا ا ااغياع ف التلمذع الم نيم ،اإعا ع ّهالم القااض ل ذه

الرا ا اااكاا االمقهنم ن ال نرك أا شا ا اااكاا التمريل ااصا ا ااغا ،االفصا ا اال بي الت انل نع الرا ا اااكاا الميياايم االصا ا ااغياع ع الرا ا اااكاا
المترس ا ا ااطم االك ياع ف ال اانع االقتص ا ا ااا لم الت دطا ا ال يرنم .أنا الترص ا ا ااياا الخاص ا ا اام بااس ا ا اائلم الفنيم رل ال مالم ،فكان أبازوا
ن الدم نرا اايلم ال مالم نع المرا ااامل اللرّسا ااتيم المتصا االم بالتصا اااديج االتنقل .أنا اصنتا فكانت أباز الترصا ااياا رل ن االم فتج ننافذ

دسريقيم ّهيهع أنام الراكاا اعهم االعتما على السرً الم ل ادبط نريلت االنتا اال مالم ن ً ا حم إّااااا اا هع .أنا الترصياا
الخاصم بالتسري فكان أبازوا درديع الراكاا على الترّه اصلكتاان ادقهل الهاداا التهدي يم االم افيم ل ا ااحع خطم عمليم العتما
أخيا الترصاياا الخاصام باص ادع الماليم الت كانت أبازوا رل إلدا صانهاً ررادلا لتقهل
ب ض المنرا ا على التساري اصلكتاان  .ا ًا
الهع المال أا قااض نيساع للراكاا ابم الغ صغياع لمساعهد ا على االستم ااديم.

بدأت تداعيات وتبعات أزمة كورونا مطلع عام .2020
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مما قانت ننظمم اان المت هع  )2020ن خلل ال انانع اصنمائ الخاص بااد ن به ادس ا اام نسا ا ا يم ع أثا فياا

كردانا

مرفيه )19 -على ااسااا اام ا ح ا ًفا ف ااد ن باالعتما على قاعهع بياناا دكيم أم عل  .اسااتخهنت اله ادساام عينم ال نقر لم نت ه ع

أن أ اع اله ادسا اام كانت اسا اات يان
الم اا ل ن ااسا ااا ااد نيم ذاا الهخل المنخفض اكانت  1648أس ا ااع نقسا اامم سا ااب الم افظاا .كما ء
خاص أثناا المقابلا ال ادفيم الت أّايت باللغم ال ابيم .اكانت أباز النتائع الائيسايم :أشاادا غال يم المراادكي  )%68إلى أن فقهاا

س ا ل عير ا

خلل فتاع اصغلً ااش اااد  7.5%ب نه د دخفيض دااد  ،ان ر  4.8%نن را إّازع غيا نهفرعم ااّا ااقتص اااا نس ا م

ن قالرا أن

أقل بي يا نما كان عليه ق ل اصغلً،

ل ملرن كما ف الس ا ا ا اااب على  ،16.5%اأفا  28.3%ن المر ا ا ا ااادكي أن خل

بينما أفا  31.6%نن

أنه أقل بقليل ،اأفا ال ض أن

دنمريم ،الك  60.3%ن المر ا ا ا ااادكي أفا اا أن ليس لهي

دلقرا نسا ا اااعهاا نم ّ اا يرنيم أا نؤس ا ا اسا ا اااا خيايم أا ع ن ّ اا
أ نص ا ا ا ااهد خل إح ا ا ا اااف  .ااافقت الغال يم ال ظمى  )%85.6على أن

يراّ رن صا رباا ف دل يم اال تياّاا ااساااساايم ن ل اصلداد االغذاا االتهفئم ااا ايم ،اأفا نا لقادث ن ثل

)%63.8

المرااادكي

ب ن نراد و الماليم الت لمي االعتما علي ا دكف اقل ن أسا ا ا رع اا ه ،بينما أش ا اااد دبع آخا  )%26.4إلى أنه اف

الم اس ا ااتمااد

اصغلً فإن نراد و ال اليم ل دكف ام ا ن أسا ا ا ا رع إلى أسا ا ا ا رعي على اام ا .اأفا أم ا ن نص ا ا اال المر ا ا ااادكي

 )%52.7أن

أس ا اد المرا الغذائيم اددف ت براايل نل رن بينما أفا دبع آخا نن

ب ن ا اددف ت إلى ه نا .كما اسااتنتدت اله ادساام إلى أن المرااادكرن

أخيا اعتقه ثلثم
يلدؤان إلى نص ااا د نتنرعم لل ص اارل على نس اااعهاا ين اش ااادا أن  17%فقط نر اامرلرن بالض اامان االّتماع  .ا ًا
أدباع أف اا ال ينم أنه سييرن لألاحاع ال اليم د ثيا سل رريل اانه على س ل عير .
ض ا ا ا اا ننظمم اان المت هع  ) 2020ن خلل ال انانع اصنمائ الخاص بااد ن به ادس ا ا ا اام ع أثا فياا
مما قانت أل ً

كردانا

أن أ اع اله ادسا اام كانت
مرفيه )19 -على المنر اا ا الميياايم االصا ااغياع ،اكانت عينم اله ادسا اام  150ننر اا ع ن نختلل الم افظاا كما ء
اسا ا اات يان خاص أثناا ا لمقابلا ال ادفيم الت أّايت باللغم ال ابيم .اسا ا ااتنتدت اله ادسا ا اام أن ثل المسا ا ااتدي ي قه أعابرا ع أن أزنم اباا

مردانا سااييرن ل ا د ثيا نترسااط ارريل ااّل على اسااتم ااديم ااعمال االخسااائا ا أد
ن ااعمال نملركم ن ق ل النساا نن

المال االساايرلم اااساراً االطلب ،كما أن 43%

 89%أعمال بيتيم ،أمه ن ظ أص اث ااعمال أن

ل لسا را أ نرظل خلل فتاع اصغلً

 ،اأن خطط االنت اال االقتصاا

ااالساتم ااديم ادهابيا

يا ع التضاان االّتماع  ،باصحاافم إلى درقع أن ينكما النمر االقتصاا
د ًا
نظا لهادوا ف دنر ا ا اايط التنميم االقتص ا ا ااا لم.
مالم القطاع الخاص اأالرياد ا لدب أن دكرن ش ا ا ااانلم للمؤس ا ا اس ا ا اااا الميياايم االص ا ا ااغياع ًا
ادرصاالت اله ادساام إلى اباز الترصااياا التاليم :درساايع ال ملا اصعلنيم ن خلل اسااتخهام اسااائل اصعلم الائيساايم االتراصاال الم اشااا
نع أصا اث ااعمال ادرفيا المساتراادي االمرّ ي لرااع ا ع الرصارل إلى اساتم ااديم ااعمال االت اف  ،نع التهديب المال االقانرن
ف الهاداا رل اساتم ااديم ااعمال ،االماانم االهعرع إلى اللرائج الميسااع لألعمال التداديم الصاغياع االميياايم ،دسا يل دساديل الرااكاا
الميياايم االص ا ا ااغياع اأن يت

عم ا ،إلدا راً ن تكاع لهع المنر ا ا ا ا للتكيل نع الراقع المتغيا بما ف ذلك الماانم ف المؤس ا ا اس ا ا اااا

الماليم ،اأن د خذ المنر ا ا ف االعت اد ننصاااا دقهل الخهناا الت دضاام اسااتم ااديم الدر ع ،ادميي بيئم الت اف االقتصااا

الم ل

دضادا ،ازيا ع الرع باالقتصا ااخضا االمنتداا الم ليم االتدادع اصلكتاانيم انماذ ااعمال الم تكاع.
افًقا للقطاعاا اام ا
ً
مما أّاا ننظمم ال مل الهاليم بالت اان نع نؤس ا ا ا ا اسا ا ا ا اام ) (FAFOاننظمم اان المت هع ) (2020به ادسا ا ا ا اام رل أثا ّائ م
مردانا على الرا ا اااكاا ف ااد ن .كانت اله ادسا ا اام ع ادع ع دقيي سا ا اايع لت ثيا) (COVID-19على الرا ا اااكاا ادقهل أ لم ذاا صا ا االم
اغااض ع ادطريا دهابيا سااليمم ن أّل التخفيل ن آثاد الرباا على الراااكاا اال انلي في ا .اسااتخهنت اله ادساام عينم ن 1190

ننر ا ا ا ا ه نيياايم اصا ا ا ااغياع انترسا ا ا ااطم) ،كان  38%نن ا ف القطاع الصا ا ا ااناع  ،ا 11%نن ا ف ددادع الدملم االتد ئم ،ا 10%ف

الت هي االم اّا ،ا 10%ف الخهناا الغذائيم اال اق ف قطاعاا أخال .أنا نتائع اله ادسا ا اام فكانت اّر د هلاا لهل الرا ا اااكاا ن
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ين التهف النقه  ،اانخفاض ال اض االطلب اد طل سا االسا اال القيمم نتيدم ااانا الهفاع الماد طم ) ،(COVID-19اأفا ا  7%ن
الرا اااكاا أن ا د مل كالم تا  ،ا 39%اسا ااتماا ف ال مل لكن ا خفضا اات عه ال انلي  ،ا 51%ن الرا اااكاا قه أغلقت نؤقتًا .أشا ااادا
 42%ن الر ا اااكاا إلى أن ا س ا ااتكرن قا دع على االس ا ااتمااد ف فع الااادب لدميع ال مال ف ظل الظااف ال اليم لمهع دقل ع ش ا ا ا
اا ه ،اأشاااد رال دبع الراااكاا  )%26إلى أنه ف ظل الظااف السااائهع سااتكرن قا دع على االسااتمااد ف ال مل لمهع دقل ع شا ا،

درقل نا لقادث  40%ن الراكاا ع الهفع ف الضمان االّتماع نتيدم لألزنم نن
نرظل .أشاد  52%ن ال ينم أن

ااثقي ن قهدد

مما أّاا ننظمم الت اان االقتصا ا ااا

على ددااز اازنم ف

 34%و الراكاا الت دض أم ا ن 100

ي ل لي  20%ااثقي ن ناانت

االقتصا لم اقرد .

االتنميم ) (2020) (OECDادسا ا اام ف ننطقم الرا ا اااً اااسا ا ااط اشا ا اامال أفايقيا رل

الت اف المس ااتهام للر اااكاا الص ااغياع ن أزنم ) ،(COVID-19س االطت اله ادس اام على اازنم الص ا يم االمتاافقم لألزنم االقتص ااا لم على
الر ا اااكاا الص ا ااغياع االمترس ا ااطم االر ا اااكاا الناش ا اائم اال انلي ل س ا اااب

الخاص ،اعلى آفاً الت اف غيا المؤكهع االتهابيا الت ادخذد ا

ال يرنم ال تراا اازنم .إذ أن وذه الرااكاا دساترعب ن سارً ال مل رال  60%ك مالم ا 60%-50%دقهم قيمم نضاافم .درصالت
اله ادساام إلى أن وذه اصّاااا االتهابيا أ ا إلى إلقاف نراااض ب ض الراااكاا براايل ائ أا نؤقت ،كما أثاا على الراااكاا ال انلم ف
قطاع الس ا اايا م ،اان د ياا انخفاض الطلب على الطاقم اأسا ا ا اد النفط أ ا إلى ح ا ااغرض على النر ا اااض االقتص ا ااا

ااح ا ااطااباا ف

ساالساال الترديه او رض ااعمال اثقم المساات لك .ك د ي أن نراايلم الساايرلم كانت ن أو المرااامل الت ااّ ت وذه الراااكاا ،إذ يت ي

علي ا فع المسا ا ا اات قاا ن اصلدادا افراديا الخهناا االااادب االنفقاا ااخال ،انرا ا ا اايلم دقليص سا ا ا اااعاا ال مل ادخفيضا ا ا اااا أّرد
المرظفي اعملياا التسا ا ا اايج ف ال هيه ن الر ا ا اااكاا الص ا ا ااغياع باددفاع ن هل ال طالم ال ييليم .أنا ال لرل فكانت دتم رد رل عملياا

حااا الساايرلم كرن ذلك الم اك الائيس ا لتهخلا السااياساااا قصااياع ااّل ف بلهان الراااً اااسااط اشاامال أفايقيا كذلك د ّيلا فع

نختلل الض ا ا ااائب االاس ا ا اارم انهفرعاا الض ا ا اامان االّتماع ااصعاناا اإعا ع ّهالم الهيرن اخطط ح ا ا اامان االئتمان لتس ا ا ا يل اصقااض
ادسا ا ا اايع الت رل الاقم ف ال هيه ن ّرانب ال ياع ن ل :التسا ا ا اارً ،اااعمال التداديم ،االت لي  ،ااالنتقال باالقتصا ا ا ااا إلى اقتصا ا ا ااا فيه
اصلع وييل شانل اأم ا استهانم اناانم لمراّ م الت هلاا ادس يل ال صرل على التمريل.
مماا قاام ) Hirt et al., (2020باإعاها دقايا رل الت اانال نع الما لام التااليام لداائ ام فياا

كرداناا انراّ تاه بااسا ا ا ا ا ا ااتخاهام أ اه

الساناديرواا ااالساتااديدياا االخطط التكتيييم .إذ أاحاج التقايا أن ن ظ المؤساسااا ساتكرن عاحام للتهاعياا االقتصاا لم الناددم ع

إّااااا ابت اا الدمااويا اع ل المرظفي  ،اأاحا ا ا ا ا ا ا ات أناه ف ظال واذه الظااف االت اهلااا وناالاك خطرداان عمليتاان لمي ادخااذوماا

قهنا للما لم التاليم ن
للمسا ا ا اااعهع على ال قاا ف المقهنم اوما :إرلً فاي التخطيط المس ا ا اا  PLAN-AHEAD TEAMللمضا ا ا ا
ً
اازنام ،ادرّياه الفاي لل مال ع ا أرا زننيام نت اه ع اسا ا ا ا ا ا ااتخاهام خمس أرا زننيام) ،أال اا د اهياه د يام ااق يام لنقطام ال اهالام الخااصا ا ا ا ا ا اام
بالمؤسا اس اام ،ث اح ااع س اايناديرواا نت ه ع للمس ااتق ل ،اد هيه المرقل االترّه ال ام للت اك ،ث د هيه اصّااااا االت اكاا االس ااتااديديم
ل ذه السناديرواا ،اد يي نقاض االنطلً الت دهفع المؤسسم إلى التصاف ف الرقت المناسب.
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يبين الشكل رقم ( )1التوزيع النسبي لمفردات العينة حسب النشاط الصناعي ،حيث تص ّدرت صناعات (المنتجات الغذائية والمشروبات)
و(صناعة منتجات المعادن المشكلة والفلزات القاعدية وصناعات تحويلية اخرى) النسب األعلى وبنحو%23،23%على التوالي من
إجمالي األنشطة الصناعية في العينة المبحوثة ،ويلي ذلك صناعة المنسوجات والمالبس الجاهزة وبنحو  ،12%ومن ثم (صناعة منتجات
المطاط والمعادن) و(صناعة المواد والمنتجات الكيماوية) وبنسب متساوية نحو.8%
شكل رقم ( :)1التوزيع النسبي لمفردات العينة حسب النشاط الصناعي
23%

23%

12%
8%

8%
5%

5%

7%

5%

4%

االجهزة الكهربائية

منتجات المعادن المشكلة
والفلزات القاعدية
وصناعات تحويلية اخرى

منتجات المطاط واللدائن

المنتجات الصيدالنية
والدوائية والكيميائية
والنباتات الطبية

المواد والمنتجات
الكيماوية

الورق والطباعة
وإستنساخ وسائل اإلعالم
المسجلة

الخشب ومنتجات الفلين
وصناعة األثاث

المنسوجات والمالبس
الجاهزة

التعدين وإستغالل المحاجر
وصناعة منتجات المعادن
الالفلزية األخرى

المنتجات الغذائية
والمشروبات

يبين الجدول رقم ( )2توزيع  10قطاعات صناعية حسب المحافظات ،حيث ش ّكلت محافظة العاصمة نحو  70%من إجمالي
حجم العينة المبحوثة ويلي ذلك محافظة البلقاء وبنحو  7%من إجمالي حجم العينة المبحوثة ومن ثم محافظة إربد ،العقبة ،الزرقاء والمفرق
بنحو %4،4% ،5% ،6%على التوالي.
جدول رقم ( : )2توزيع األنشطة الصناعية حسب المحافظات
العاصمة
العدد
17

الزرقاء
العدد
0

المفرق
العدد
2

إربد
العدد
2

البلقاء
العدد
2

مأدبا
العدد
0

معان
العدد
0

الطفيلة
العدد
0

الكرك
العدد
0

العقبة
العدد
0

المجموع
23

5

0

0

1

0

0

0

0

0

1

7

10

0

0

1

0

0

0

0

0

1

12

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2

0

0

0

0

0

1

0

1

0

4

2

0

2

1

1

0

0

1

0

1

8

4

0

0

0

1

0

0

0

0

0

5

6

1

0

0

1

0

0

0

0

0

8

منتجات المعادن المشكلة والفلزات
القاعدية وصناعات تحويلية اخرى
االجهزة الكهربائية

16

3

0

0

2

1

0

0

0

1

23

3

0

0

1

0

0

0

0

0

1

5

المجموع

70

4

4

6

7

1

1

1

1

5

100

النشاط الصناعي
1

المنتجات الغذائية والمشروبات

2
3

التعدين وإستغالل المحاجر وصناعة
منتجات المعادن الالفلزية األخرى
المنسوجات والمالبس الجاهزة

4
5
6
7
8
9
10

الخشب ومنتجات الفلين وصناعة
األثاث
الورق والطباعة وإستنساخ وسائل
اإلعالم المسجلة
المواد والمنتجات الكيماوية
المنتجات الصيدالنية والدوائية
والكيميائية والنباتات الطبية
منتجات المطاط واللدائن
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يظهر الشكل رقم ( )2الطاقة اإلنتاجية حسب األشهر (شباط – تموز) لعام  2020بتزامن مع فترات اإلغالق ،حيث تبين ان الطاقة
اإلنتاجية كانت منخفضة منذ شباط مطلع العام  2020ومن ثم اخذت باالنخفاض الحاد إلى أن وصلت نحو  13%في شهر نيسان  ،وبعد ذلك
عاودت الطاقة اإلنتاجية باإلرتفاع بشكل تدريجي.
كما يبين الشكل رقم ( )2النمو في الطاقة اإلنتاجية خالل (شباط – تموز) عام  2020بالنسبة الى االشهر ذاتها لعام  ، 2019حيث تابع النمو في
اإلنخفاض الى ان وصل نحو سالب  % 76في شهر نيسان ومن ثم عاود ليرتفع بشكل تدريجي الى نحو سالب  %65وسالب  %49وسالب
 %40كما هو مبين في أشهر آيار  ،حزيران  ،تموز على التوالي.
شكل رقم ( : )2الطاقة اإلنتاجية والنمو في الطاقة اإلنتاجية حسب األشهر ( شباط – تموز) لعام  2020بالنسبة لعام 2019

56%
36%

30%

27%

20%

تموز

حزيران

13%

نيسان

آيار

آذار

-6%

شباط

-40%
-49%

-55%
-65%
-76%

متوسط الطاقة اإلنتاجية لعام  2020حسب األشهر

النمو في الطاقة اإلنتاجية عام  2020مقارنة بعام 2019

البيانات الرسمية لألرقام القياسية لمجمل قطاع الصناعات التحويلية في األردن
يبين الشكل رقم ( )3الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي والرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين لمجمل قطاع الصناعات
التحويلية في األردن حسب األشهر ،والتي تم نشرها مؤخرا ً من جانب دائرة اإلحصاءات العامة األردنية (الموقع الرسمي).
حيث تبين انخفاض نسبي في الرقم القياسي منذ شهر شباط في مطلع عام  ،2020ومن ثم انخفاض حاد في شهر إذار ويلي ذلك في شهر
نيسان الى نحو  ،7.5ومن ثم اخذ الرقم القياسي باالرتفاع التدريجي الى ان وصل نحو 83ومن ثم عاود في اإلنخفاض التدريجي كما هو مبين
في الشكل رقم (.)3
كما يتبين من الشكل ذاته رقم( )3الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين لمجمل الصناعات التحويلية في األردن  ،حيث يتبين أن
االتجاه العام اخذ في بالمتناقص بشكل تدريجي منذ مطلع عام .2020
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شكل رقم ( :)3الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي والرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعين حسب األشهر من كانون الثاني لغاية أيلول لعام
)100=2010( 2020

106.2

105.8

104.6

79.5

80.4

83.6

80.7

ايلول

اب

تموز

حزيران

99.6

95.4
78.0

ايار

104.2

112.9

115.6
86.9

115.6
87.6

68.0

7.5

الرقم القياسي السعار المنتجين الصناعيين

نيسان

اذار

شباط

كانون ثاني

الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي

المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة األردنية

يبين الشكل رقم ( )4التوزيع النسبي في إجابات افراد العينة المبحوثة من خالل اإلستبيان حول أبرز األسباب التي أدت إلى انخفاض الطاقة
اإلنتاجية خالل شهر نيسان ،وكانت اإلجابات كاآلتي:
➢ أوامر الدفاع بحظر التنقالت وبنسبة  %28من إجمالي مفردات العينة المبحوثة.

➢ ال يوجد طلب على السلع المنتجة وبنسبة  %23من إجمالي مفردات العينة المبحوثة.

➢ عدم التمكن من الحصول على تسهيالت ائتمانية ميسرة وبنسبة  %19من إجمالي مفردات العينة المبحوثة .

➢ عدم التمكن من القدرة على تسديد أثمان مدخالت عناصر اإلنتاج وبنسبة  %18من إجمالي مفردات العينة المبحوثة .

➢ المنشأه غير مصرح لها بالعمل وبنسبة  %12من إجمالي مفردات العينة المبحوثة.
شكل رقم ( :)4التوزيع النسبي ألبرز أسباب إنخفاض الطاقة اإلنتاجية خالل شهر نيسان  2020حسب أراء مفردات العينة المبحوثة
غير مصرح للمنشآة بالعمل
%12
أوامر الدفاع بحظر التنقل
%28

عدم التمكن من الحصول
على تسهيالت ميسرة
%19

عدم القدرة على تسديد أثمان
مدخالت عناصر اإلنتاج
%18

حسب رأي مفردات العينة المبحوثة

ال يوجد طلب على
السلع المنتجة
%23

2
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تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية بين متغير األسباب إلى إنخفاض الطاقة اإلنتاجية

(في شهر نيسان) ومتغير طبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو 80.2

قيمة الداللة ) 0.503 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من (.)0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين أسباب إنخفاض اإلنتاجية في شهر نيسان و طبيعة النشاط

الصناعي (التصنيفات بعدد .)10

يبين الشكل رقم ( )5التوزيع النسبي في إجابات افراد العينة المبحوثة من خالل اإلستبيان حول أبرز األسباب التي أدت إلى انخفاض الطاقة
اإلنتاجية خالل شهر آيار ،وكانت اإلجابات كاآلتي:
➢ ال يوجد طلب على السلع المنتجة وبنسبة  %27من إجمالي مفردات العينة المبحوثة.

➢ اوامر الدفاع بحظر التنقالت وبنسبة  %20من إجمالي مفردات العينة المبحوثة.

➢ عدم التمكن من القدرة على تسديد أثمان مدخالت عناصر اإلنتاج وبنسبة  %19من إجمالي مفردات العينة المبحوثة .
➢ عدم التمكن من الحصول على تسهيالت ائتمانية ميسرة وبنسبة  %18من إجمالي مفردات العينة المبحوثة .
➢ المنشأه غير مصرح لها بالعمل وبنسبة  %16من إجمالي مفردات العينة المبحوثة.

شكل رقم ( :)5التوزيع النسبي ألبرز أسباب إنخفاض الطاقة اإلنتاجية خالل شهر آيار  2020حسب أراء مفردات العينة المبحوثة

أوامر الدفاع بحظر التنقل
%20

غير مصرح للمنشآة بالعمل
%16

عدم التمكن من الحصول على
تسهيالت ميسرة
%18

عدم القدرة على تسديد أثمان
مدخالت عناصر اإلنتاج
%19

ال يوجد طلب على السلع
المنتجة
%27

16

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية بين متغير األسباب إلى إنخفاض الطاقة

اإلنتاجية (في شهر آيار) ومتغير طبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ،)10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو 84.3

قيمة الداللة ) 0.15 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من (.)0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين أسباب إنخفاض اإلنتاجية في شهر آيار وطبيعة النشاط

الصناعي (التصنيفات بعدد .)10

يبين الشكل رقم ( )6التوزيع النسبي في إجابات افراد العينة المبحوثة من خالل اإلستبيان حول أبرز األسباب التي أدت إلى انخفاض الطاقة
اإلنتاجية خالل شهر حزيران  ،وكانت اإلجابات كاآلتي:
➢ ال يوجد طلب على السلع المنتجة وبنسبة  %45من إجمالي مفردات العينة المبحوثة.

➢ عدم التمكن من الحصول على تسهيالت ائتمانية ميسرة وبنسبة  %29من إجمالي مفردات العينة المبحوثة .

➢ عدم التمكن من القدرة على تسديد أثمان مدخالت عناصر اإلنتاج وبنسبة  %11من إجمالي مفردات العينة المبحوثة .

➢ اوامر الدفاع بحظر التنقالت وبنسبة  %9من إجمالي مفردات العينة المبحوثة.

➢ المنشأه غير مصرح لها بالعمل وبنسبة  %6من إجمالي مفردات العينة المبحوثة.
شكل رقم ( :)6التوزيع النسبي ألبرز أسباب إنخفاض الطاقة اإلنتاجية خالل شهر حزيران  2020حسب أراء مفردات العينة المبحوثة
أوامر الدفاع بحظر التنقل
%9

غير مصرح للمنشآة بالعمل
%6

عدم القدرة على تسديد أثمان
مدخالت عناصر اإلنتاج
%11
عدم التمكن من
الحصول على
تسهيالت ميسرة
%29
ال يوجد طلب على السلع
المنتجة
%45

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية معنوية بين متغير األسباب إلى إنخفاض الطاقة

اإلنتاجية (في شهر حزيران) ومتغيرطبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ،)10حيث تم الحصول على النتائج التالية:

قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو .59.3
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قيمة الداللة ) 0.608 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من (.)0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين أسباب إنخفاض اإلنتاجية في شهر حزيران و طبيعة

النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد .)10

يبين الشكل رقم ( )7التوزيع النسبي في إجابات افراد العينة المبحوثة من خالل اإلستبيان حول أبرز األسباب التي أدت إلى انخفاض الطاقة
اإلنتاجية خالل شهر تموز ،وكانت اإلجابات كاآلتي:
➢ عدم التمكن من الحصول على تسهيالت ائتمانية ميسرة وبنسبة  %39من إجمالي مفردات العينة المبحوثة .
➢ ال يوجد طلب على السلع المنتجة وبنسبة  %35من إجمالي مفردات العينة المبحوثة.

➢ عدم التمكن من القدرة على تسديد أثمان مدخالت عناصر اإلنتاج وبنسبة  %13من إجمالي مفردات العينة المبحوثة .
➢ عدم توفر مدخالت عناصر اإلنتاج وبنسبة  %7من إجمالي مفردات العينة المبحوثة

➢ اوامر الدفاع بحظر التنقالت وبنسبة  %6من إجمالي مفردات العينة المبحوثة.

شكل رقم ( :)7التوزيع النسبي ألبرز أسباب إنخفاض الطاقة اإلنتاجية خالل شهر تموز  2020حسب أراء مفردات العينة المبحوثة
عدم توفر مدخالت عناصر
اإلنتاج
%7

أوامر الدفاع بحظر التنقل
%6

عدم القدرة على تسديد أثمان
مدخالت عناصر اإلنتاج
%13

عدم التمكن من الحصول
على تسهيالت ميسرة
%39
ال يوجد طلب على السلع
المنتجة
%35

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية بين متغير األسباب انخفاض الطاقة اإلنتاجية

(في شهر تموز) ومتغير طبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية:
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو 55.8

قيمة الداللة ) 0.727 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من (.)0.05

ومن خالل النتائج أعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين أسباب انخفاض اإلنتاجية في شهر تموز وطبيعة النشاط

الصناعي (التصنيفات بعدد .)10
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يبين الشكل رقم ( )8مقارنة ابرز مصادر التوريد قبل جائحة كورونا ( ) 2019وخالل جائحة كورونا (شباط  ،آذار  ،نيسان  ،أيار ،
حزيران  ،تموز) لعام  ،2020حيث أظهرت النتائج انخفاض في مدخالت اإلنتاج المستوردة للدولة العربية بنحو  %2من التكرارات وكذلك إنخفضت
الورادات من مدخالت عناصر اإلنتاج من الدول االجنبية بنحو  %5من التكرارات  ،في حين إرتفعت نسبة المصادر المحلية من  %45قبل جائحة
كورونا الى نحو  %51خالل الجائحة.
شكل رقم ( :)8التوزيع النسبي لتكرارات مصادر التوريد قبل وبعد جائحة كورونا لعام 2020

قبل الجائحة

بعد الجائحة

51%
45%
35%
30%
20%

18%

دول أجنبية

دول عربية

محلية

المبيعات المحلية
يبين الشكل رقم ( )9نسبة قيمة المبيعات المحلية لعام  2020من قيمة المبيعات المحلية لعام  2019حسب األشهر ،حيث اظهرت النتائج
إنخفاض حاد من  %83في شهر شباط الى نحو  % 18في شهر نيسان ،ومن ثم عاودت النسبة المئوية للمبيعات باإلرتفاع ولكن ليس بنفس حدة
إنخفاضها الى ان وصلت النسبة الى نحو  %80في شهر تموز(ال تزال أقل من شهر شباط).
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شكل رقم ( :)9نسبة المبيعات المحلية حسب االشهر لعام  2020الى المبيعات المحلية لعام 2019

80%

72%

83%

52%

54%

18%

تموز

حزيران

نيسان

آيار

شباط

آذار

كما يبين الشكل رقم ( )10معدل النمو في قيمة المبيعات المحلية حسب األشهر لعام  2020بالنسبة لالشهر ذاتها لعام  ، 2019حيث يظهر الشكل
االنخفاض الحاد في النمو من شهر شباط إلى شهر نيسان (سالب ، %16.6سالب  )%81.6على التوالي .في حين تم تحسن النمو وبشكل تدريجي من شهر أيار
الى شهر حزيران ومن ثم تموز وبنحو سالب  ،%48سالب  ،%28سالب  19.8على التوالي.
شكل رقم ( :)10معدل النمو في المبيعات المحلية للعينة المبحوثة حسب األشهر لعام 2020

تموز

حزيران

نيسان

آيار

شباط

آذار

-19.8%

-16.6%

-28.0%
-48.0%

-45.9%

-81.6%

يبين الشكل رقم ( ) 11التوزيع النسبي لتصنيف العمالء ممن تمت خسارتهم خالل فترات اإلغالق أثر جائحة كورونا حسب إجابات مفردات العينة
المبحوثة في المنشآت الصناعية ،حيث تم التصنيف كاآلتي (مصانع ،تجار تجزئة  ،تجار جملة ووسطاء)  ،حيث تبين ان تجار الجملة بما في ذلك الوسطاء ممن
تتعامل معهم المنشأة الصناعية تصدرت الحصة األكبر في الخسارة وبنحو  %43ومن ثم خسارة المصانع المحلية وبنسبة  %41ويلي ذلك خسارة تجار التجزئة
وبنحو .%16
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شكل رقم ( :)11التوزيع النسبي لخسارة المنشآت الصناعية للعمالء حسب تصنيفهم خالل فترة اإلغالق بسبب جائحة كورونا

تجزئة
%16

مصانع
%41

جملة
%43

تحليل الصادرات
يبين الشكل رقم ( )12نسبة قيمة الصادرات لعام  2020من قيمة الصادرات لعام  2019حسب األشهر  ،حيث أظهرت النتائج إنخفاض حاد من
 %111في شهرآذار الى نحو  %79في شهر نيسان  ،ومن ثم عاودت النسبة المئوية لقيمة الصادرات باإلرتفاع الى ان وصلت النسبة الى نحو  %94في
شهر أيار ومن ثم عاودت النسبة باإلنخفاض التدريجي الى ان وصلت نحو  %82في شهر تموز. 3
شكل رقم ( : )12النسب المئوية لقيمة الصادرات للعينة المبحوثة لعام  2020بالنسبة الى عام  2019حسب األشهر

82%

92%

94%
79%

3

111%

تموز

حزيران

آيار

يُعزى ذلك إلى إغالقات في الحدود والمعابر لبعض الدول المستوردة.
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نيسان

آذار

كما يبين الشكل رقم ( )13معدل النمو في قيمة الصادرات حسب األشهر لعام  2020بالنسبة للشهر ذاتها لعام  ، 2019حيث يظهر الشكل اإلنخفاض الحاد
في النمو من شهر آذار الى شهر نيسان (موجب ، %11سالب  )%81.6على التوالي  .في حين تم تحسن النمو في شهر آيار الى نحو  %6ومن ثم عاود
باإلنخفاض التدريجي الى أن وصل نحو سالب  %18في شهر تموز .2020
شكل رقم ( :)13معدل النمو في قيمة الصادرات للعينة المبحوثة حسب األشهر لعام 2020

11%

تموز

حزيران

نيسان

آيار

آذار

-6%
-8%

-18%
-21%

يبين الشكل رقم ( )14التوزيع النسبي لتكرار مفردات العينة المبحوثة فيما يتعلق بالحصول على منح ومساعدات من الجهات الرسمية خالل فترة
جائحة كورونا (شباط ،آذار ،نيسان،آيار ،حزيران ،تموز) حيث اظهرت النتائج ان نحو  %93لم يحصلوا على منح أو مساعدات  ،في حين حصل بنحو
 %7فقط من مجمل مفردات العينة المبحوثة على منح ومساعدات.
شكل رقم ( :)14التوزيع النسبي لتكرار مفردات العينة المبحوثة حسب حصولهم على منح أو مساعدات
تم الحصول على منح
%7

لم يتم الحصول على
منح
%93
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يبين الشكل رقم ( )15التوزيع النسبي ألبرز اسباب عدم الحصول على المنح والمساعدات للعينة المبحوثة خالل فترة جائحة كورونا (شباط ،آذار،
نيسان،آيار ،حزيران ،تموز) حيث اظهرت اإلجابات من الفقرات المدرجة حسب النسب التالية:

➢

ليس لهم علم بخصوص المنح او المساعدات – حيث بلغت النسبة نحو  %61.5من مجمل مفردات العينة المبحوثة.

صعوبة في فهم والتعامل مع النماذج اإللكترونية من خالل المنصات المحددة  -حيث بلغت النسبة نحو  %31.5من مجمل
➢
مفردات العينة المبحوثة.
عدم الشمول في الضمان اإلجتماعي حيث بلغت النسبة نحو  %7من مجمل مفردات العينة المبحوثة.
➢
شكل رقم ( :)15التوزيع النسبي ألسباب عدم الحصول على المنح والمساعدات
61%
31%
7%
عدم االشتراك في الضمان االجتماعي

صعوبة فهم والتعامل مع النماذج اإللكترونية من خالل
المنصات المحددة

ال علم لي بخصوص المنح

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية بين متغير األسباب عدم الحصول على منح أو

مساعدات ومتغير طبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو 65.18

قيمة الداللة ) 0.142 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من (.)0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين أسباب عدم الحصول على منح ومساعدات وطبيعة النشاط

الصناعي (التصنيفات بعدد .)10

يبين الشكل رقم ( )16التوزيع النسبي لتكرارات أوجه استخدام المنح والمساعدات كما هو اآلتي:
➢ تسديد اثمان مدخالت عناصر اإلنتاج ونسبة .%38
➢ تسديد أجور العمال وبنسبة .% 31

➢ تسديد باقي النفقات التشغيلية وبنسبة .%31
شكل رقم ( :)16التوزيع النسبي لتكرار مفردات العينة المبحوثة ( )7%في أوجه إنفاق ما تحصل من المنح والمساعدات
31%

تسديد النفقات التشغيلية

38%

تسديد أثمان مدخالت عناصر اإلنتاج
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31%

تسديد أجور العمال

يبين الشكل رقم ( ) 17التوزيع النسبي لتكرار مفردات العينة المبحوثة فيما يتعلق بالحصول على تسهيالت ائتمانية من الجهات الرسمية
خالل فترة جائحة كورونا (شباط ،آذار ،نيسان،آيار ،حزيران ،تموز) حيث اظهرت النتائج ان نحو  %73لم يحصلوا تسهيالت ائتمانية  ،في حين
حصل بنحو  %27فقط من مجمل مفردات العينة المبحوثة على تسهيالت ائتمانية.
شكل رقم ( :)17التوزيع النسبي لتكرار مفردات العينة المبحوثة حسب حصولهم على التسهيالت اإلئتمانية

تم الحصول على
ائتمان
%27
لم يتم الحصول على
ائتمان
%73

يبين الشكل رقم ( )18التوزيع النسبي ألبرز اسباب عدم الحصول على التسهيالت اإلئتمانية للعينة المبحوثة خالل فترة جائحة كورونا (شباط،
آذار ،نيسان،آيار ،حزيران ،تموز) حيث اظهرت اإلجابات من الفقرات المدرجة حسب النسب التالية:
➢ ليس لهم علم بخصوص التسهيالت اإلئتمانية – حيث بلغت النسبة نحو  %28من مجمل مفردات العينة المبحوثة.
➢ صعوبة في فهم والتعامل مع النماذج اإللكترونية من خالل المنصات المحددة  -حيث بلغت النسبة نحو  %34من مجمل مفردات العينة
المبحوثة.
➢ عدم الشمول في الضمان اإلجتماعي حيث بلغت النسبة نحو  %38من مجمل مفردات العينة المبحوثة.

شكل رقم ( :)18التوزيع النسبي ألسباب عدم الحصول على التسهيالت اإلئتمانية
38%
34%
28%

عدم االشتراك في الضمان االجتماعي

صعوبة فهم والتعامل مع النماذج اإللكترونية من خالل
المنصات المحددة
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ال علم لي بخصوص التسهيالت االئتمانية

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية بين متغير األسباب عدم الحصول على

تسهيالت ائتمانية ومتغير طبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو .48.3

قيمة الداللة ) 0.69 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من (.)0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين أسباب عدم الحصول على منح ومساعدات وطبيعة النشاط

الصناعي (التصنيفات بعدد .)10

يبين الشكل رقم ( )19التوزيع النسبي لتكرارات في أوجه استخدام التسهيالت االئتمانية كما هو اآلتي:
➢ تسديد اثمان مدخالت عناصر اإلنتاج ونسبة .%38
➢ تسديد أجور العمال وبنسبة .% 36

➢ تسديد باقي النفقات التشغيلية وبنسبة .%25
شكل رقم ( :)19التوزيع النسبي لتكرار مفردات العينة المبحوثة في أوجه إنفاق ما تحصل من التسهيالت االئتمانية

38%

36%

25%

تسديد النفقات التشغيلية

تسديد أثمان مدخالت عناصر اإلنتاج
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تسديد أجور العمال

يبين الشكل رقم ( )20التوزيع النسبي للمنشآت الصناعية التي باشرت في تسريح العمالة لديها خالل الفترة ( شباط ،آذار ،نيسان  ،آيار ،
حزيران ،تموز) من عام  ،2020حيث أظهرت النتائج ان  %40من مجمل األنشطة الصناعية باشرت بتسريح بعض عمالها (حتى وان
كان عامل واحد).
شكل ( :)20التوزيع النسبي لتكرارات المنشآت الصناعية التي باشرت في تسريح العمالة في العينة المبحوثة

المنشآت الصناعية التي
باشرت في تسريح
العمالة
%40

المنشآت الصناعية التي لم تباشر
في تسريح العمالة
%60

يبين الشكل رقم ( )21النسب المئوية للتكرارات للمنشآت الصناعية التي باشرت في تسريح العمالة (حتى لو كان عامل واحد)
حسب كل نشاط صناعي للعينة المبحوثة ،حيث أظهرت النتائج حسب الترتيب التنازلي ما يلي :
➢ الخشب ومنتجات الفلين وصناعة األثاث .%80

➢ منتجات المعادن المشكلة والفلزات القاعدية وصناعات تحويلية اخرى .%61

➢ التعدين وإستغالل المحاجر وصناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى وبنسبة .%57
➢ منتجات المطاط واللدائن .%50

➢ المواد والمنتجات الكيماوية %38

➢ المنتجات الغذائية والمشروبات وبنسبة .%30
➢ األجهزة الكهربائية .%20

➢ المنتجات الصيدالنية والدوائية والكيميائية والنباتات الطبية .%15
➢ المنسوجات والمالبس الجاهزة .%8
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شكل رقم ( :)21النسب المئوية للمنشآت الصناعية التي باشرت بتسريح العمالة حسب النشاط الصناعي
80%

61%
50%

57%

38%

30%

20%

15%
8%

ا ال ج ه ز ة
الكهربائية

منتجات
المعادن
المشكلة
والفلزات
القاعدية
وصناعات
تحويلية اخرى

منتجات
المطاط
واللدائن

المنتجات
ا ل ص ي د ال ن ي ة
والدوائية
والكيميائية
والنباتات
الطبية

المواد
والمنتجات
الكيماوية

الخشب
ومنتجات
الفلين
وصناعة
ا أل ث ا ث

المنسوجات
و ا ل م ال ب س
الجاهزة

التعدين
و إ س ت غ ال ل
المحاجر
وصناعة
منتجات
المعادن
ا ل ال ف ل ز ي ة
ا أل خ ر ى

المنتجات
الغذائية
والمشروبات

يبين الشكل رقم ( )22التوزيع النسبي ألسباب التسريح لدى المنشآت الصناعية التي باشرت في التسريح للعينة المبحوثة ( ،)40%حيث
اظهرت النتائج الترتيب التنازلي كما هو اآلتي :
➢ عدم القدرة على تسديد أجور العمال وبنسبة .%48
➢ اخرى ( أمور لم تذكر) وبنسبة .%30
➢ إنتهاء فترة العقد وبنسبة .%12

شكل رقم ( :)22التوزيع النسبي ألسباب تسريح العمالة

انتهاء العقد
%22

أخرى
%30

عدم القدرة على تسديد أجور
العمال
%48
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يبين الشكل رقم ( )23التوزيع النسبي للمنشآت الصناعية التي باشرت في تخفيض أجور العمالة لديها للعينة المبحوثة خالل الفترة
(شباط ،آذار ،نيسان  ،آيار  ،حزيران ،تموز) من عام  ،2020حيث أظهرت النتائج ان  %24من مجمل األنشطة الصناعية باشرت في تخفيض
األجور لبعض عمالها (حتى وان كان عامل واحد).
شكل رقم ( :)23التوزيع النسبي لتكرار المنشآت الصناعية التي باشرت بتخفيض األجور

المنشآت الصناعية التي باشرت في
تخفيض اجور العمالة
%24

المنشآت الصناعية التي لم تباشر في
تخفيض أجور العمالة
%76

يبين الشكل رقم ( )24النسب المئوية للتكرارات للمنشآت الصناعية التي باشرت في تخفيض اجور العمالة (حتى لو كان عامل واحد) حسب
كل نشاط صناعي  ،حيث أظهرت النتائج ما يلي حسب الترتيب :
➢ منتجات المعادن المشكلة والفلزات القاعدية وصناعات تحويلية اخرى .%23
➢ المنتجات الغذائية والمشروبات وبنسبة .%23
➢ المنسجات والمالبس الجاهزة .%12
➢ المواد والمنتجات الكيماوية .%8
➢ منتجات المطاط واللدائن .%8

➢ التعدين وإستغالل المحاجر وصناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى وبنسبة .%7
➢ الخشب ومنتجات الفلين وصناعة األثاث .%5

➢ المنتجات الصيدالنية والدوائية والكيميائية والنباتات الطبية .%5
➢ األجهزة الكهربائية .%5

➢ الورق والطباعة وإستنساخ وسائل اإلعالم المسجلة .%4
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شكل رقم ( )24نسب المنشآت الصناعية التي خفضت األجور حسب كل نشاط صناعي
23%

23%

12%
8%

8%
5%

االجهزة
الكهربائية

5%

منتجات المعادن منتجات المطاط المنتجات
الصيدالنية
واللدائن
المشكلة
والدوائية
والفلزات
والكيميائية
القاعدية
والنباتات الطبية
وصناعات
تحويلية اخرى

7%
4%

5%

التعدين
المنسوجات
الورق والطباعة الخشب
المواد
وإستغالل
وإستنساخ ومنتجات الفلين والمالبس
والمنتجات
المحاجر
الجاهزة
وسائل اإلعالم وصناعة األثاث
الكيماوية
وصناعة
المسجلة
منتجات المعادن
الالفلزية
األخرى

المنتجات
الغذائية
والمشروبات

يبين الشكل رقم ( )25التوزيع النسبي للمنشآت الصناعية والتي قامت بتخفيض االجور حسب نسبة التخفيض من إجمالي الراتب للعينة
المبحوثة ،حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢  %38من مجمل المنشآت التي خفضت كانت بنسبة  %50من إجمالي الراتب.
➢  %8من مجمل المنشآت التي خفضت كانت بنسبة  %40من إجمالي الراتب.
➢  %33من مجمل المنشآت التي خفضت كانت بنسبة  %30من إجمالي الراتب.
➢  %8من مجمل المنشآت التي خفضت كانت بنسبة  %20من إجمالي الراتب.

➢  %13من مجمل المنشآت التي خفضت كانت بنسبة  %10من إجمالي الراتب.
شكل رقم ( :)25التوزيع النسبي للمنشآت الصناعية والتي قامت بتخفيض االجور حسب نسبة التخفيض من إجمالي الراتب
38%

50%

8%

40%
33%

30%
8%

20%
13%

النسب المئوية للتخفيض من الراتب

النسب المئوية من عدد المصانع التي خفضت
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10%

يبين الشكل رقم ( ) 26التوزيع النسبي لتكرارات المنشآت الصناعية في العينة المبحوثة لقطاع الصناعات التحويلية حسب شمول األردنيين
العاملين في الضمان اإلجتماعي (مشمول  ،جزئي ،غير مشمول )  ،حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢ المنشآت الصناعية التي أجابت بشمول األردنيين العاملين في الضمان اإلجتماعي بلغت نسبتهم نحو .%83
➢ المنشآت الصناعية التي أجابت بشمول جزء من األردنيين العاملين في الضمان اإلجتماعي بلغت نسبتهم نحو .%10
المنشآت الصناعية التي أجابت بعدم شمول األردنيين العاملين في الضمان اإلجتماعي بلغت نسبتهم نحو .%7
شكل رقم ( :)26التوزيع النسبي لتكرارات مفردات العينة المبحوثة حسب شمول العاملين األردنيين في الضمان اإلجتماعي

83%

10%

7%

جزئي (ليس جميع العمال)

غير مشمول

مشمول

يبين الشكل رقم ( )27التوزيع النسبي لتكرارات المنشآت الصناعية في العينة المبحوثة لقطاع الصناعات التحويلية حسب شمول العاملين
الوافدين (غير األردنيين) في الضمان اإلجتماعي (مشمول  ،جزئي ،غير مشمول )  ،حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢ المنشآت الصناعية التي أجابت بشمول العاملين الوافدين في الضمان اإلجتماعي بلغت نسبتهم نحو .%63
➢ المنشآت الصناعية التي أجابت بشمول جزء من العاملين الوافدين في الضمان اإلجتماعي بلغت نسبتهم نحو .%14
المنشآت الصناعية التي أجابت بعدم شمول العاملين الوافدين في الضمان اإلجتماعي بلغت نسبتهم نحو .%23
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شكل رقم ( :)27التوزيع النسبي لتكرارات مفردات العينة المبحوثة حسب شمول العاملين الوافدين في الضمان اإلجتماعي

63%

23%
14%

جزئي (ليس جميع العمال)

غير مشمول

مشمول

د ه ا نصا د الم لرناا اص اث المنر ا الصناعيم ف عينم الهداسم الم رثم  ،ين د داسم أو المصا د
التاليم :
❖ الص ل الاسميم – الداائه

❖ المراقع اصلكتاانيم الاسم لل يرنم ااد نيم
❖ الغاف الصناعيم االتداديم

❖ المؤسسم ااد نيم لتطريا المراديع اصقتصا لم
❖ المراقع اصخ اديم غيا الاسميم
❖ اصذاعاا ااد نيم
❖ ن طاا التلفاز

❖ ااصهقاا االم ادف
يبين الشكل رقم ( )28التوزيع النسبي في مدى متابعة الصحف الرسمية من جانب اصحاب المنشآت الصناعية في العينة المبحوثة
للدراسة ،حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢ نسبة  %53من إجمالي العينة المبحوثة (ال يتابع).
➢ نسبة  %32من إجمالي العينة المبحوثة (أحيانا يتابع).
➢ نسبة  %15من إجمالي العينة المبحوثة (يتابع دائما).
31

شكل رقم ( :)28التوزيع النسبي لمدى متابعة الصحف الرسمية (الجرائد)

ال أتابع

53%

أحيانًا

32%

15%

دائ ًما

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية بين متغير متابعة الصحف الرسمية ومتغير طبيعة

النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو 13.3

قيمة الداللة ) 0.773 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من ()0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين متابعة الصحف الرسمية و طبيعة النشاط الصناعي

(التصنيفات بعدد .)10

يبين الشكل رقم ( )29التوزيع النسبي في مدى متابعة المواقع الرسمية الحكومية (إلكترونية) من جانب اصحاب المنشآت الصناعية في
العينة المبحوثة للدراسة  ،حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢ نسبة  %14من إجمالي العينة المبحوثة (ال يتابع).
➢ نسبة  %52من إجمالي العينة المبحوثة (أحيانا يتابع).
➢ نسبة  %34من إجمالي العينة المبحوثة (يتابع دائما).
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شكل رقم ( : )29التوزيع النسبي لمدى متابعة المواقع الرسمية الحكومية

ال أتابع

14%

أحيانًا

52%

دائ ًما

34%

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية بين متغير متابعة المواقع الرسمية الحكومية ومتغير

طبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو 19.57

قيمة الداللة ) 0.357 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من ()0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين متابعة المواقع الرسمية و طبيعة النشاط الصناعي

(التصنيفات بعدد .)10

يبين الشكل رقم ( )30التوزيع النسبي في مدى متابعة المواقع الرسمية للغرف الصناعية والتجارية (إلكترونية) من جانب اصحاب
المنشآت الصناعية في العينة المبحوثة للدراسة  ،حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢ نسبة  %7من إجمالي العينة المبحوثة (ال يتابع).
➢ نسبة  %35من إجمالي العينة المبحوثة (أحيانا يتابع).
➢ نسبة  %58من إجمالي العينة المبحوثة (يتابع دائما).
شكل رقم ( :)30التوزيع النسبي لمدى متابعة المواقع الرسمية للغرف الصناعية والتجارية

7%

ال أتابع

أحيانًا

35%

دائ ًما

58%
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تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية معنوية بين متغير متابعة المواقع الرسمية للغرف
الصناعية والتجارية ومتغير طبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو 16.9

قيمة الداللة ) 0.528 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من ()0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين متابعة المواقع الرسمية للغرف الصناعية والتجارية
وطبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد .)10

يبين الشكل رقم ( )31التوزيع النسبي في مدى متابعة المواقع الرسمي للمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع اإلقتصادية (إلكترونية)
من جانب اصحاب المنشآت الصناعية في العينة المبحوثة للدراسة  ،حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢ نسبة  %26من إجمالي العينة المبحوثة (ال يتابع).
➢ نسبة  %41من إجمالي العينة المبحوثة (أحيانا يتابع).
➢ نسبة  %33من إجمالي العينة المبحوثة (يتابع دائما).
شكل رقم ( :)31التوزيع النسبي لمدى متابعة المواقع الرسمية للمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع اإلقتصادية

ال أتابع

26%

أحيانًا

41%

دائ ًما

33%

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية معنوية بين متغير متابعة المؤسسة األردنية (جدكو)

ومتغير طبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو 16.44

قيمة الداللة ) 0.562 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من ()0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين متابعة المؤسسة األردنية (جدكو) وطبيعة النشاط الصناعي

(التصنيفات بعدد .)10
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يبين الشكل رقم ( )32التوزيع النسبي في مدى متابعة المواقع اإلخبارية غير الرسمية (إلكترونية) من جانب اصحاب المنشآت
الصناعية في العينة المبحوثة للدراسة  ،حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢ نسبة  %21من إجمالي العينة المبحوثة (ال يتابع).
➢ نسبة  %56من إجمالي العينة المبحوثة (أحيانا يتابع).
➢ نسبة  %23من إجمالي العينة المبحوثة (يتابع دائما).
شكل رقم ( :)32التوزيع النسبي لمدى متابعة المواقع االخبارية غير الرسمية كمصادر للمعلومات للعينة المبحوثة
21%

ال أتابع
أحيانًا

56%
23%

دائ ًما

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية بين متغير متابعة المواقع اإلخبارية غير الرسمية

ومتغير طبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو 13.68

قيمة الداللة ) 0.750 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من ()0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين متابعة المواقع اإلخبارية غير الرسمية وطبيعة النشاط

الصناعي (التصنيفات بعدد .)10

يبين الشكل رقم ( )33التوزيع النسبي في مدى متابعة اإلذاعات المحلية (راديو) من جانب اصحاب المنشآت الصناعية في العينة
المبحوثة للدراسة  ،حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢ نسبة  %44من إجمالي العينة المبحوثة (ال يتابع).
➢ نسبة  %43من إجمالي العينة المبحوثة (أحيانا يتابع).
➢ نسبة  %13من إجمالي العينة المبحوثة (يتابع دائما).
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شكل رقم ( :)33التوزيع النسبي لمدى متابعة اإلذاعات المحلية كمصادر للمعلومات للعينة المبحوثة

ال أتابع

44%

أحيانًا

43%

13%

دائ ًما

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية بين متغير متابعة اإلذاعات المحلية ومتغير طبيعة

النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو 24.34

قيمة الداللة ) 0.144 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من ()0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين متابعة اإلذاعات المحلية وطبيعة النشاط الصناعي

(التصنيفات بعدد .)10

يبين الشكل رقم ( )34التوزيع النسبي في مدى متابعة محطات التلفاز (المحلية) من جانب اصحاب المنشآت الصناعية في العينة
المبحوثة للدراسة  ،حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢ نسبة  %27من إجمالي العينة المبحوثة (ال يتابع).
➢ نسبة  %51من إجمالي العينة المبحوثة (أحيانا يتابع).
➢ نسبة  %22من إجمالي العينة المبحوثة (يتابع دائما).
شكل رقم ( :)34التوزيع النسبي لمدى متابعة محطات التلفازالمحلية كمصادر للمعلومات للعينة المبحوثة
ال أتابع

27%

أحيانًا

51%
22%
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دائ ًما

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية بين متغيرمتابعة محطات التلفاز المحلي ومتغير
طبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو 25.27

قيمة الداللة ) 0.113 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من ()0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين متابعة محطات التلفاز المحلي وطبيعة النشاط الصناعي

(التصنيفات بعدد .)10

يبين الشكل رقم ( )35التوزيع النسبي لتكرار مفردات العينة المبحثة في مدى متابعة االصدقاء والمعارف كمصدر للمعلومات في العينة
المبحوثة في الدراسة  ،حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢ نسبة  10%من إجمالي العينة المبحوثة (ال يتابع).
➢ نسبة  68%من إجمالي العينة المبحوثة (أحيانا يتابع).
➢ نسبة  22%من إجمالي العينة المبحوثة (يتابع دائ ًما).
شكل رقم ( :)35التوزيع النسبي لتكرار مفردات العينة المبحثة لمدى متابعة االصدقاء والمعارف كمصدر للمعلومات

10%

ال أتابع

أحيانًا

68%

22%

دائ ًما

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية بين متغير األصدقاء والمعارف (كمصدر

للمعلومات) ومتغير طبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو 25.27

قيمة الداللة ) 0.117 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من ()0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين متابعة األصدقاء والمعارف (كمصدر للمعلومات) وطبيعة

النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد .)10
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يبين الشكل رقم ( )36التوزيع النسبي آلراء أصحاب المنشآت الصناعية فيما يتعلق بالفرص المتاحة في االسواق الداخلية في العينة
المبحوثة للدراسة  ،حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢ نسبة  %27من إجمالي العينة المبحوثة (ال أتفق).
➢ نسبة  %33من إجمالي العينة المبحوثة (محايد).
➢ نسبة  %40من إجمالي العينة المبحوثة (أتفق).
شكل رقم ( :)36التوزيع النسبي بمدى إتفاق أصحاب المنشآت الصناعية بتواجد فرص للبحث عن زبائن وعمالء جدد في األسواق الداخلية

ال أتفق

27%

محايد

33%

أتفق

40%

يبين الشكل رقم ( )37التوزيع النسبي آلراء أصحاب المنشآت الصناعية فيما يتعلق بالفرص المتاحة في االسواق الخارجية في العينة
المبحوثة للدراسة  ،حيث أظهرت النتائج ما يلي :

➢ نسبة  %18من إجمالي العينة المبحوثة (ال أتفق).
➢ نسبة  %30من إجمالي العينة المبحوثة (محايد).
➢ نسبة  %52من إجمالي العينة المبحوثة (أتفق).
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شكل رقم ( :)37التوزيع النسبي بمدى إتفاق أصحاب المنشآت الصناعية بتواجد فرص للبحث عن زبائن وعمالء جدد في األسواق الخارجية

ال أوافق

18%

محايد

30%

أوافق

52%

يبين الشكل رقم ( )38التوزيع النسبي آلراء أصحاب المنشآت الصناعية فيما يتعلق بأهمية الدعم التقني بما في ذلك التدريب في في
الحد من آثار وباء كورونا للعينة المبحوثة للدراسة  ،حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢ نسبة  %39من إجمالي العينة المبحوثة (ال أتفق).
➢ نسبة  %48من إجمالي العينة المبحوثة (محايد).
➢ نسبة  %13من إجمالي العينة المبحوثة (أتفق).
شكل رقم ( : )38التوزيع النسبي آلراء أصحاب المنشآت الصناعية فيما يتعلق بأهمية الدعم التقني
ال أتفق

39%

محايد

48%

13%

أتفق

يبين الشكل رقم ( )39التوزيع النسبي آلراء أصحاب المنشآت الصناعية فيما يتعلق بأهمية التسهيالت اإلئتمانية في الحد من آثار وباء
كورونا من خالل العينة المبحوثة للدراسة  ،حيث أظهرت النتائج ما يلي :

39

➢ نسبة  %30من إجمالي العينة المبحوثة (ال أتفق).
➢ نسبة  %51من إجمالي العينة المبحوثة (محايد).
➢ نسبة  %19من إجمالي العينة المبحوثة (أتفق).
شكل رقم ( : )39التوزيع النسبي آلراء أصحاب المنشآت الصناعية فيما يتعلق بأهمية التسهيالت اإلئتمانية

ال أتفق

30%

محايد

51%

19%

أتفق

يبين الشكل رقم ( )40التوزيع النسبي آلراء أصحاب المنشآت الصناعية فيما يتعلق بوجود تفاهمات إيجابية مع البنوك والعمالء في
الحد من آثار وباء كورونا من خالل العينة المبحوثة للدراسة  ،حيث أظهرت النتائج ما يلي:
➢ نسبة  %37من إجمالي العينة المبحوثة (ال أتفق).
➢ نسبة  %41من إجمالي العينة المبحوثة (محايد).
➢ نسبة  %22من إجمالي العينة المبحوثة (أتفق).
شكل رقم ( : )40التوزيع النسبي آلراء أصحاب المنشآت الصناعية على توفر تفاهمات إيجابية مع البنوك والعمالء

ال أتفق

37%

محايد

41%

أتفق

22%

40

يبين الشكل رقم ( )41التوزيع النسبي آلراء أصحاب المنشآت الصناعية فيما يتعلق بوجود تعاون وتفاهمات مع الغرف
الصناعية في الحد من آثار وباء كورونا من خالل العينة المبحوثة للدراسة  ،حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢ نسبة  %24من إجمالي العينة المبحوثة (ال أتفق).
➢ نسبة  %43من إجمالي العينة المبحوثة (محايد).
➢ نسبة  %33من إجمالي العينة المبحوثة (أتفق).
شكل رقم ( : )41التوزيع النسبي آلراء أصحاب المنشآت الصناعية حول تواجد تعاون وتفاهمات مع الغرف الصناعية

ال أتفق

24%

محايد

43%

أتفق

33%

يبين الشكل رقم ( )42التوزيع النسبي آلراء أصحاب المنشآت الصناعية فيما يتعلق بوجود تعاون وتفاهمات مع الغرف التجارية في
الحد من آثار وباء كورونا من خالل العينة المبحوثة للدراسة  ،حيث أظهرت النتائج ما يلي:
➢ نسبة  %26من إجمالي العينة المبحوثة (ال أتفق).
➢ نسبة  %51من إجمالي العينة المبحوثة (محايد).
➢ نسبة  %23من إجمالي العينة المبحوثة (أتفق).
شكل رقم ( : )42التوزيع النسبي آلراء أصحاب المنشآت الصناعية حول تواجد تعاون وتفاهمات مع الغرف التجارية

ال أتفق

26%

محايد

51%

23%

41

أتفق

يبين الشكل رقم ( )43التوزيع النسبي آلراء أصحاب المنشآت الصناعية فيما يتعلق بوجود تعاون وتفاهمات مع المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع اإلقتصادية في الحد من آثار وباء كورونا من خالل العينة المبحوثة للدراسة  ،حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢ نسبة  %29من إجمالي العينة المبحوثة (ال أتفق).
➢ نسبة  %49من إجمالي العينة المبحوثة (محايد).
➢ نسبة  %22من إجمالي العينة المبحوثة (أتفق).
شكل رقم ( : )43التوزيع النسبي آلراء أصحاب المنشآت الصناعية حول تواجد تعاون وتفاهمات مع JEDCO

ال أتفق

29%

محايد

49%

22%

أتفق

يبين الشكل رقم ( )44التوزيع النسبي آلراء أصحاب المنشآت الصناعية فيما يتعلق بإرتفاع تكاليف إجراءات الوقاية والتباعد
اإلجتماعي (داخل المصانع ) في الحد من آثار وراء كورونا من خالل العينة المبحوثة للدراسة ،حيث أظهرت النتائج ما يلي:
➢ نسبة  %33من إجمالي العينة المبحوثة (ال أتفق).
➢ نسبة  %39من إجمالي العينة المبحوثة (محايد).
➢ نسبة  %28من إجمالي العينة المبحوثة (أتفق) اي أن اإلجراءات مكلفة.
شكل رقم ( : )44التوزيع النسبي آلراء أصحاب المنشآت الصناعية حول إرتفاع تكاليف التدابير الوقائية
ال أوافق

33%

محايد

39%

أوافق

28%

42

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية بين متغير مدى إرتفاع تكاليف التدابير

الوقائية ومتغير طبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو 11.3

قيمة الداللة ) 0.88 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من ()0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين مدى إرتفاع تكاليف التدابير الوقائية وطبيعة النشاط

الصناعي (التصنيفات بعدد .)10

قبل جائحة كورونا
يبين الشكل رقم ( )45مدى تكرار استخدام التطبيقات اللكترونية في دفع أثمان سلع أو خدمات للعينة المبحوثة قبل جائحة كورونا ،
حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢ نسبة  %66من إجمالي العينة المبحوثة (ال تستخدم التطبيق ).
➢ نسبة  %24من إجمالي العينة المبحوثة (أحيانا).
➢ نسبة  %10من إجمالي العينة المبحوثة (دائما تستخدم التطبيق).
شكل رقم ( :)45التوزيع النسبي للمنشآت الصناعية التي إستخدمت تطبيقات الدفع اإللكتروني (قبل) جائحة كورونا
ال

66%

احيانا

24%

10%

دائما

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية بين متغير مدى استخدام تطبيقات الدفع االكتروني

ومتغير طبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو 27.6

قيمة الداللة ) 0.68 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من ()0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين مدى مدى استخدام تطبيقات الدفع االكتروني (قبل) جائحة

كورونا وطبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد .)10

43

خالل جائحة كورونا
يبين الشكل رقم ( )46مدى تكرار استخدام التطبيقات اللكترونية في دفع أثمان سلع أو خدمات للعينة المبحوثة خالل جائحة كورونا،
حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢ نسبة  %67من إجمالي العينة المبحوثة (ال تستخدم التطبيق ).
➢ نسبة  %21من إجمالي العينة المبحوثة (أحيانا).
➢ نسبة  %12من إجمالي العينة المبحوثة (دائما تستخدم التطبيق).
شكل رقم ( :)46التوزيع النسبي للمنشآت الصناعية التي إستخدمت تطبيقات الدفع اإللكتروني (خالل) جائحة كورونا

ال

67%

احيانا

21%

12%

دائما

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية بين متغير مدى استخدام تطبيقات الدفع

االكتروني ومتغير طبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو .19.08

قيمة الداللة ) 0.37 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من (.)0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين مدى مدى استخدام تطبيقات الدفع االكتروني (خالل)

جائحة كورونا وطبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد .)10

44

يبين الشكل رقم ( )47مدى مستوى الثقة واآلمان في المحافظ اإللكترونية حسب آراء أصحاب المنشآت الصناعية في العينة المبحوثة ،
حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢ نسبة  %48من إجمالي العينة المبحوثة (ال أوافق).
➢ نسبة  %36من إجمالي العينة المبحوثة (محايد).
➢ نسبة  %16من إجمالي العينة المبحوثة (أوافق ).
شكل رقم ( : )47التوزيع النسبي حول موافقة أصحاب المنشآت الصناعية بان المحافظ اإللكترونية ثقة وآمنة

ال أوافق

48%

محايد

36%

16%

أوافق

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية بين متغير مستوى الثقة واآلمان في المحافظ

االكترونية ومتغير طبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو 16.6

قيمة الداللة ) 0.57 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من ()0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين مستوى الثقة واآلمان في استخدام المحافظ االكترونية
وطبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد .)10

يبين الشكل رقم ( )48م دى مستوى التعقيد في إستخدام المحافظ اإللكترونية حسب آراء أصحاب المنشآت الصناعية في العينة المبحوثة
 ،حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢ نسبة  %34من إجمالي العينة المبحوثة (ال أوافق على إنها معقدة ).
45

➢ نسبة  %46من إجمالي العينة المبحوثة (محايد).
➢ نسبة  %20من إجمالي العينة المبحوثة (أوافق على إنها معقدة).
شكل رقم ( : )48التوزيع النسبي حول موافقة أصحاب المنشآت الصناعية بان تطبيقات المحافظ اإللكترونية تتصف بالتعقيد

ال أوافق

34%

محايد

46%

20%

أوافق

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية بين متغير مستوى التعقيد في استخدام المحافظ

االكترونية ومتغير طبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو 17.8

قيمة الداللة ) 0.468 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من (.)0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين التعقيد في استخدام المحافظ االكترونية وطبيعة النشاط

الصناعي (التصنيفات بعدد .)10

يبين الشكل رقم ( )49مدى مستوى القبول للنشرات اإلرشادية المصاحبة للمحافظ اإللكترونية (التوزيع النسبي من حيث اقناعة بكفاية
اإلرشاد ) حسب آراء أصحاب المنشآت الصناعية في العينة المبحوثة  ،حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢ نسبة  %21من إجمالي العينة المبحوثة (ال حاجة لإلرشاد).
➢ نسبة  %41من إجمالي العينة المبحوثة (محايد).
➢ نسبة  %38من إجمالي العينة المبحوثة (أوافق بحاجة الى إرشاد).
شكل رقم (: )49التوزيع النسبي حول موافقة أصحاب المنشآت الصناعية بان تطبيقات المحافظ اإللكترونية تتوفر فيها إرشادات كافية
ال أوافق

21%

محايد

41%

أوافق

38%

46

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية بين متغير مستوى القبول في االرشادات المصاحبة
في المحافظ االكترونية ومتغير طبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو 21.7

قيمة الداللة ) 0.246 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من ()0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين مستوى القبول في االرشادات المصاحبة في المحافظ
االكترونية وطبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد .)10

يبين الشكل رقم ( )50مدى تكرارات مفردات العينة البحثية (المنشآت الصناعية) بان عموالت في إستخدام المحافظ اإللكترونية
مرتفعة  ،حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢ نسبة  %19من إجمالي العينة المبحوثة (ال أوافق).
➢ نسبة  %53من إجمالي العينة المبحوثة (محايد).
➢ نسبة  %28من إجمالي العينة المبحوثة (أوافق ) أي ان العموالت مرتفعة .
شكل رقم (: )50التوزيع النسبي حول موافقة أصحاب المنشآت الصناعية بان عموالت تطبيقات المحافظ اإللكترونية مرتفعة
19%

ال أوافق
محايد

53%
28%

أوافق

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية بين متغير مستوى اإلتفاق مع الراي بان العموالت

مرتفعة للمحافظ اللكترونية ومتغير طبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو 13.46

قيمة الداللة ) 0.76 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من ()0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين مستوى اإلتفاق مع الراي بان العموالت مرتفعة للمحافظ

اللكترونية وطبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد .)10

47

قبل جائحة كورونا
يبين الشكل رقم (  )51مدى تكرار استخدام المواقع األكترونية في الترويج للمنتجات الصناعية للعينة المبحوثة قبل جائحة كورونا ،
حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢ نسبة  %37من إجمالي العينة المبحوثة (ال تستخدم التطبيق ).
➢ نسبة  %13من إجمالي العينة المبحوثة (أحيانا).
➢ نسبة  %50من إجمالي العينة المبحوثة (دائما تستخدم التطبيق).
شكل رقم ( : )51التوزيع النسبي في مدى تكرار المنشآت الصناعية في إستخدام المواقع اإللكترونية في الترويج (قبل) جائحة كورونا

ال

37%

13%

احيانا

دائما

50%

ا

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية بين متغير مدى إستخدام المواقع االلكترونية في

الترويج ومتغير طبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو 18.5

قيمة الداللة ) 0.422 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من ()0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين مدى مدى إستخدام المواقع االلكترونية في الترويج (قبل)

جائحة كورونا وطبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد .)10

48

خالل جائحة كورونا
يبين الشكل رقم (  )52مدى تكرار استخدام المواقع األكترونية في الترويج للمنتجات الصناعية للعينة المبحوثة خالل جائحة كورونا ،
حيث أظهرت النتائج ما يلي :
➢ نسبة  %31من إجمالي العينة المبحوثة (ال تستخدم التطبيق ).
➢ نسبة  %16من إجمالي العينة المبحوثة (أحيانا).
➢ نسبة  %53من إجمالي العينة المبحوثة (دائما تستخدم التطبيق).

شكل رقم ( : )52التوزيع النسبي في مدى تكرار المنشآت الصناعية في إستخدام المواقع اإللكترونية في الترويج (خالل) جائحة
كورونا
ال

31%
16%

احيانا
دائما

53%

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية بين متغير مدى إستخدام المواقع االلكترونية في

الترويج ومتغير طبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو 14.2

قيمة الداللة ) 0.728 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من ()0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين مدى مدى إستخدام المواقع االلكترونية في الترويج (خالل)

جائحة كورونا وطبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد .)10

49

يبين الشكل رقم ( )53مدى توفر خطة مستقبلية للعينة المبحوثة (المنشآت الصناعية ) للحد من أثر وباء جائحة كورونا  ،حيث أظهرت
النتائج ما يلي :
➢ أجاب  %54من إجمالي العينة البحوثة بعدم توفر خطة مستقبلية .
➢ أجاب  %38من إجمالي العينة البحوثة بتوفر خطة مستقبلية .
➢ أجاب  % 8من إجمالي العينة البحوثة في ان المنشأة الصناعية في مرحلة إعداد خطة مستقبلية .
شكل رقم ( : )53التوزيع النسبي لمدى توفر خطط مستقبلية للحد من تبعيات وباء كورونا

نعم
%38
ال
%54

نحن في مرحلة إعداد خطة
%8

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية بين متغير مدى توفر خطة مستقبلية في التصدي ألثر

وباء كورونا ومتغير طبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو 15.43

قيمة الداللة ) 0.36 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من ()0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين مدى توفر خطة مستقبلية في التصدي ألثر وباء كورونا
وطبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد .)10

يبين الشكل رقم ( )54التوزيع النسبي للتكرارات العينة ممن يواجهون عقبات في إعداد الخطط في مواجه وباء جائحة كورونا  ،حيث أظهرت
النتائج ما يلي :

➢  %66من مجمل افراد العينة يواجهون صعوبات في إعداد الخطة المستقبية في الحد من أثر وباء جائحة كورونا.

➢  % 34من مجمل افراد العينة ال يواجهون صعوبات في إعداد الخطة المستقبية في الحد من أثر وباء جائحة كورونا.
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الشكل رقم ( :)54التوزيع النسبي لتكرار مفردات العينة البحثية التي تواجه صعوبات في إعداد الخطط

ال
%34
نعم
%66

تم إحتساب (كاي تربيع من خالل حزمة برمجية  )SPSSلقياس مدى وجود عالقة إرتباطية بين متغير وجود عقبات في إعداد الخطط للتصدي

ألثر وباء كورونا ومتغير طبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد  ، )10حيث تم الحصول على النتائج التالية :
قيمة إختبار (كاي تربيع) بلغت نحو 9.89

قيمة الداللة ) 0.359 = Asymp. Sig. (2-sidedوهي أكبر من (.)0.05

ومن خالل النتائج اعاله يتضح بعدم وجود عالقة معنوية إحصائية عند مستوى  %5بين مدى توفر خطة مستقبلية في التصدي ألثر وباء كورونا

وطبيعة النشاط الصناعي (التصنيفات بعدد .)10
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اإلنتاجية خالل فترات اإلغالق خالل جائحة كورونا
أظهرت الدراسة أسباب إنخفاض الطاقة اإلنتاجية للمنشآت الصناعية ،ومن أبرز النتائج :
 .1شهر نيسان  :تصدرت أوامر الدفاع بحظر التنقالت وبنسبة  %28من إجمالي مفردات العينة .
 .2شهرآيار :بعدم وجود طلب على السلع المنتجة وبنسبة  %27من إجمالي مفردات العينة .

 .3شهر حزيران :بعدم وجود طلب على السلع المنتجة وبنسبة  %45من إجمالي مفردات العينة.

 .4شهر تموز :عدم التمكن من الحصول على تسهيالت ائتمانية ميسرة وبنسبة  %39من إجمالي مفردات العينة .

الفقرات أعاله رقم ( )3( )2هي بمثابة تبعيات تباطؤ االقتصاااااد االردني ومن مظاهر ذلك اإلفتقار الى الطلب على الساااالع والخدمات،
وبالتالي توصي الدراسة بإتباع سياسات اقتصادية فعّالة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحفيز جانب الطلب.

مصادر التوريد للمنشآت الصناعية
إنخفضات مصاادر التوريد (مدخالت عناصار اإلنتاج المساتوردة ) خالل أشاهر جائحة كورونا (شاباط  ،آذار  ،نيساان  ،أيار  ،حزيران ،
تموز) لعام  ،2020من الدول العربية بنحو  %2من المنشااآت الصااناعية وكذلك انخفضاات الورادات من مدخالت عناصاار اإلنتاج من
الدول االجنبية بنحو  ، %5في حين إرتفعت نسابة الحصاول على مدخالت عناصار اإلنتاج محليا ً من  %45قبل جائحة كورونا الى نحو
 %51خالل الجائحة .

اطالق المزيد من البرامج القابلة للتطبيق حول الترابطات الوطنية وتطوير سالسل القيمة بين المنشآت الصناعية بما في ذلك تعزيز دور بناء
العناقيد الصناعية ) (Building Industrial Clusterفي مناطق جغرافية متعددة ضمن المحافظات.
ربط الحوافز التمويلية والضريبية بالقدرة على تفعيل أنشطة التشبيك والترابط مع قطاعات أخرى أو في القطاع نفسه بصورة تعزز تراكم
اإلنتاج وتساعد على تعزيز سالسل القيمة.

التسهيالت االئتمانية
اظهرت النتائج ان نحو  %73لم يحصلوا تسهيالت ائتمانية ،في حين حصل بنحو  %27فقط من مجمل مفردات العينة على تسهيالت ائتمانية
خالل فترة جائحة كورونا (شباط ،آذار ،نيسان ،آيار ،حزيران ،تموز) ،من أبرز األسباب التي حالت دون الحصول على تسهيالت ائتمانية في
إجابات كانت كاآلتي:
 .1عائق عدم شمول العاملين في الضمان اإلجتماعي ؛حيث بلغت النسبة نحو  %38من مجمل مفردات العينة.

 .2صعوبة في فهم والتعامل مع النماذج اإللكترونية من خالل المنصات المحددة  -حيث بلغت النسبة نحو  %34من مجمل مفردات العينة .
 .3ليس لهم علم بخصوص التسهيالت اإلئتمانية – حيث بلغت النسبة نحو  %28من مجمل مفردات العينة.

توفير برامج تمويل إضافية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة األكثر تضرراً ،على أن يتصف مثل هذا التمويل بالسرعة وقصر فترة التمويل
لضمان توجيهه لغايات إعادة النشاط االقتصادي لهذه المنشآت ،وتلبية احتياجاتها التمويلية.
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الحث على اتباع سياسات تحفيز انضمام العاملين في الضمان اإلجتماعي من خالل برامج دعم أصحاب المنشآت الصناعية بما في ذلك
األفراد العاملين ،والعمل على تطوير جودة المنصات اإللكترونية في إطار التبسيط  Friendly- Userواالبتعاد عن التعقيد.

تسريح العمالة خالل فترات اإلغالق
بلغت نسبة االنشطة الصناعية التي باشرت بتسريح بعض عمالها خالل الفترة ( شباط ،آذار ،نيسان  ،آيار  ،حزيران ،تموز) عام 2020
بنحو  %40من مجمل مفردات العينة  ،حيث أظهرت نتاج تسريح العمالة حسب طبيعة النشاط الصناعي كما هو اآلتي تنازليا ً :
➢ صناعات الخشب ومنتجات الفلين وصناعة األثاث .%80

➢ صناعات منتجات المعادن المشكلة والفلزات القاعدية وصناعات تحويلية اخرى .%61
➢ صناعات التعدين وإستغالل المحاجر وصناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى وبنسبة .%57
➢ صناعات منتجات المطاط واللدائن .%50
➢ صناعات المواد والمنتجات الكيماوية .%38
اعداد برامج داعمة للمنشآت الصناعية حسب حجم الخسائر التي تكبدتها ،بما في ذلك سبل دعم العمالة المتعطلة ،وبحث سبل الحاقهم
بسوق العمل مجددا ً من خالل االطالع ومتابعة التجارب الدولية المماثلة لخصوصية اإلقتصاد األردني  ،والسيما ان  %48من المنشآت
الصناعية التي سرحت بعض عمالها غير قادرة على تسديد أجور العمال لديها.

أبرز مصادر المعلومات للعينة البحثية

))Source of Information

تعددت مصادر المعلومات ألصحاب المنشآت الصناعية في عينة الدراسة  ،حيث تبين أهم المصادر في المتابعه كما هو اآلتي:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الغرف الصناعية والتجارية وبنحو .%58
المواقع اإللكترونية الرسمية للحكومة األردنية وبنحو.%34
المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية وبنحو .%33
المواقع اإلخبارية غير الرسمية وبنحو .%23
محطات التلفاز المحلية وبنحو .%22
األصدقاء والمعارف وبنحو .%22
الصحف الرسمية – الجرائد وبنحو .%15
اإلذاعات المحلية وبنحو .%13

األخذ بعين اإلعتبار مصادر المعلومات حسب درجة األهمية لدى أصحاب المنشآت الصناعية والعمل على رفع درجة الوعي لديهم بأهمية
المصادر الرسمية في متابعة القرارات أو اإلجراءات او تعليمات فيما يخص النهوض بقطاع الصناعات التحويلية.
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ترويج المنتجات على المواقع االلكترونية
أشار ت الدراسة الى مدى استخدام المواقع األلكترونية في الترويج للمنتجات الصناعية للعينة خالل جائحة كورونا ،حيث أظهرت النتائج
ما يلي :
➢ نسبة  %31من إجمالي العينة ال تستخدم التطبيق .
➢ نسبة  %16من إجمالي العينة أحيانا تستخدم التطبيق.
➢ نسبة  %53من إجمالي العينة دائما تستخدم التطبيق (هذه نسبة متطابفة تقريبا ً مع دراسات البنك الدولي .)2020
استحداث برامج تعزز من أستخدام التجارة اإللكترونية)  (e- commerceبما في ذلك تطبيق الترويج للسلع المنتجة من خالل المواقع االكترونية
 ،ودعم تقني في التطويروالتحديث حسب اإلمكانيات المتاحة للمنشآت الصناعية.

إعداد الخطط في الحد من أثار وباء كورونا
اظهرت الدراسة معرفة مدى توفر خطة مستقبلية للعينة (المنشآت الصناعية ) للحد من أثر وباء جائحة كورونا  ،حيث بينت النتائج ما
يلي :
➢ أجاب  %54من إجمالي العينة بعدم توفر خطة مستقبلية .
➢ أجاب  %38من إجمالي العينة بتوفر خطة مستقبلية .
➢ أجاب  %8من إجمالي العينة في ان المنشأة الصناعية في مرحلة إعداد خطة مستقبلية .
استحداث برامج تهدف الى رفع الوعي بأهمية خطط االنتاج والتسويق في ظل ظروف استثنائية (مشاركة بين القطاعين العام والخاص).

عقبات وصعوبات في إعداد الخطط
اظهرت الدراسة أن نحو  % 66من مجمل أفراد العينة يواجهون صعوبات في إعداد الخطة المستقبية بهدف الحد من أثر وباء جائحة
كورونا.

العمل على است حداث برامج تدريبية (بناء قدرات) تهدف الى رفع الكفاءات اإلدارية والمالية بما في ذلك الهندسية ذات العالقة بإعداد
الخطط وتحاليل المخاطرة للمعنيين داخل قطاع الصناعات التحويلية على مستوى جميع المحافظات (مشاركة بين القطاعين العام
والخاص).
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برنامج منظمة األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية ( ،)2020أثر فيروس كورونا (كوفيد  )19على األسر األكثر
ضعفًا في األردن .المركز االقليمي ،عمان ،األردن.
برنامج منظمة األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية ( ،)2020أثر فيروس كورونا (كوفيد  )19على المنشآت
الميكروية والصغيرة .المركز االقليمي ،عمان ،األردن.
المجلس االقتصادي واالجتماعي ( ،)2020احتياجات المنشآت الميكروية والصغيرة والمتوسطة في ظل أزمة كورونا
المستجد .عمان ،األردن.
منظمة العمل الدولية ،ومؤسسة العلوم االجتماعية التطبيقية ) ،(FAFOومنظمة األمم المتحدة ،أثر جائجة (كوفيد )19
على الشركات في األردن .جنيف ،سويسرا.
دائرة اإلحصاءات العامة األردنية http://dosweb.dos.gov.jo/ar/censuses/establish- ،
/census/establish-census-2018/establish_tables
Hirt, M., Smit, S., Bardley, C., Uhlaner, R., Mysore, M., Atsmon, Y., and Northcote, N.
(2020), Getting Ahead of the Next stage of the corona Virus crisis. Article,
Mckinsey and Company, New York,USA.
Organisation for Economic co- operation and development (OECD) (2020), COVID-19 and
the Middle East and North Africa: A resilient, inclusive and sustainable recovery
through the small business economy. Paris. France.
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ُملحق رقم ()1
أبرز اإلجراءات التي اتخذتها المؤسسات الحكومية لمواجهة أزمة كورونا
ً
أوال :المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية ):(JEDCO
قامت المؤسسة باستحداث برامج لمواجهة األزمة ،منها:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

برنامج دعم الشركات الصناعية من خالل الخدمات المنفردة (التجارة االلكترونية أو العمل عن بُعد).
برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل تصدير اللوازم والمعدات الطبية ومالبس السالمة العامة لمكافحة
فايروس كورونا.
متابعة برنامج دعم شركات قطاع الخدمات من أجل التصدير ( ،)2019-2020اطالق برنامج دعم الشركات
الخدمية ومن أجل التصدير -المرحلة الثانية (.)2016-2020
برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير المرحلة األولى ( ،)2019-2020اطالق برنامج دعم
الشركات الصناعية من أجل التصدير المرحلة الثانية (.)2019-2020
برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير ألول مرة ،مشروع دعم مصاريف الشحن للشركات
الصناعية.
مشروع تسريع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسريع الصادرات ( ،)2019-2020التدريب والتوجيه
لا  100شركة للمستفيدين من خدمات المؤسسة بالتعاون مع .SPARK

 ثان ًيا :البنك المركزي ):(CBJقام البنك المركزي بعدة اجراءات تهدف الحتواء تداعيات أزمة فيروس  COVID-19المستجد على االقتصاد الوطني،
منها:
➢ تأجيل أقساط التسهيالت االئتمانية :وذلك لعمالء القطاعات االقتصادية المتأثرة من آثار انتشار فايروس كورونا
من شركات وأفراد ،والسماح للبنوك بتأجيل األقصاط المستحقة على الشركات المتأثرة ،على أن ال يعتبر ذلك
هيكلة للتسهيالت ،وعلى أن ال يؤثر على تصنيف الشركات الئتماني لدى شركة ) (CRIFوأال تتقاضى البنوك
جراء ذلك ،السماح للبنوك بإجراء جدولة لمديونيات العمالء
عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات ّ
الذين تنطب ق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير ،تأجيل أقساط عمالء التجزئة بما في
ذلك دفعات البطاقات االئتمانية وقروض اإلسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير.
➢ تخفيض أسعار الفائدة :تم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات الساسية النقدية لدى البنك المركزي بما مجموعه
 1.5%خالل شهر آذار.
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➢

➢
➢
➢
➢
➢

ضخ سيولة إضافية للبنوك بمبلغ  1050مليون دينار من خالل :تخفيض نسبة االحتياطي اإللزامي على الودائع
لدى البنوك من  7%إلى  ،5%عمل اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك بمقدار  500مليون دينار آلجال تصل
لسنة لتوفير االحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص.
تخفيض كلف تمويل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات االقتصادية التنموية.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ  500مليون دينار.
تخفيض عموالت ضمان القروض وزيادة تغطية برنامج ضمان المبيعات المحلية والصادرات.
تأجيل األقساط والفوائد المستحقة على مؤسسة اإلقراض الزراعي.
إجراءات خاصة بالشيكات وتسويتها.
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